
 

�ેસનોટ-૦૪              તા. ૨૨.૦૯.૨૦૧૮ 

----------------------------------------------------------------    

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯મા ંફરીથી નર�ે�ભાઇ �ધાનમ�ંી બનશ ેમા ંફરીથી નર�ે�ભાઇ �ધાનમ�ંી બનશ ેમા ંફરીથી નર�ે�ભાઇ �ધાનમ�ંી બનશ ેમા ંફરીથી નર�ે�ભાઇ �ધાનમ�ંી બનશ ેત ેત ેત ેત ેભ�ત પર લખેલંુ સ�ય છેભ�ત પર લખેલંુ સ�ય છેભ�ત પર લખેલંુ સ�ય છેભ�ત પર લખેલંુ સ�ય છે    ----    "ી "ી "ી "ી િવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણી    
----------------------------------------------------------------    

કે�� સરકારનુ કે�� સરકારનુ કે�� સરકારનુ કે�� સરકારનુ �માિણક શાસન�માિણક શાસન�માિણક શાસન�માિણક શાસન,,,,    પ*ર"મની પરાકા+ાપ*ર"મની પરાકા+ાપ*ર"મની પરાકા+ાપ*ર"મની પરાકા+ા, , , , ગામડ ુઅનેગામડ ુઅનેગામડ ુઅનેગામડ ુઅને    ગરીબલ/ી નીિતઓ અને સુગરીબલ/ી નીિતઓ અને સુગરીબલ/ી નીિતઓ અને સુગરીબલ/ી નીિતઓ અને સુશાસનને લીધે ક�ે�ની શાસનને લીધે ક�ે�ની શાસનને લીધે ક�ે�ની શાસનને લીધે ક�ે�ની 
ભાજપા સરકાર ેદશેના જનજનના *દલ 2�યા છેભાજપા સરકાર ેદશેના જનજનના *દલ 2�યા છેભાજપા સરકાર ેદશેના જનજનના *દલ 2�યા છેભાજપા સરકાર ેદશેના જનજનના *દલ 2�યા છે    ----    "ી "ી "ી "ી િવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણી    

----------------------------------------------------------------    

ક3ક3ક3ક34સે સરકારના4સે સરકારના4સે સરકારના4સે સરકારના    પોલીસી પરેાલીસીપોલીસી પરેાલીસીપોલીસી પરેાલીસીપોલીસી પરેાલીસીસસસસ    અને અને અને અને 67ાચારી શાસનને લીધે 67ાચારી શાસનને લીધે 67ાચારી શાસનને લીધે 67ાચારી શાસનને લીધે દશેને બહુદશેને બહુદશેને બહુદશેને બહુ    મોટંુ નુકશાન થય ુહતુમોટંુ નુકશાન થય ુહતુમોટંુ નુકશાન થય ુહતુમોટંુ નુકશાન થય ુહતુ. . . . <યાર ે<યાર ે<યાર ે<યાર ે
�ધાન�ધાન�ધાન�ધાનમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇના નેત�ૃવમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇના નેત�ૃવમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇના નેત�ૃવમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇના નેત�ૃવ    હઠેળના હઠેળના હઠેળના હઠેળના ચાર વષAના ચાર વષAના ચાર વષAના ચાર વષAના ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના ભાજપાના શાસનમા ંશાસનમા ંશાસનમા ંશાસનમા ંદશે ેતમામદશે ેતમામદશે ેતમામદશે ેતમામ    /ે� ે�ગિતના િશખરો સર કયાA/ે� ે�ગિતના િશખરો સર કયાA/ે� ે�ગિતના િશખરો સર કયાA/ે� ે�ગિતના િશખરો સર કયાA    

છેછેછેછે....    ----    "ી "ી "ી "ી િવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણી    
----------------------------------------------------------------    

રાહુલ ગાધંી *દવસેને *દવસે વધુને વધુ હાBયાBપદ બનતા Cય છેરાહુલ ગાધંી *દવસેને *દવસે વધુને વધુ હાBયાBપદ બનતા Cય છેરાહુલ ગાધંી *દવસેને *દવસે વધુને વધુ હાBયાBપદ બનતા Cય છેરાહુલ ગાધંી *દવસેને *દવસે વધુને વધુ હાBયાBપદ બનતા Cય છે. . . . ક34સેના કાયAકરો પણ તનેે ગભંીરતાથી લેતા નથીક34સેના કાયAકરો પણ તનેે ગભંીરતાથી લેતા નથીક34સેના કાયAકરો પણ તનેે ગભંીરતાથી લેતા નથીક34સેના કાયAકરો પણ તનેે ગભંીરતાથી લેતા નથી....    
----    "ી "ી "ી "ી િવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણી    

----------------------------------------------------------------    

પાણી વગર જેમ માછલી તરફડ ેતમે સDા વગર ક34સે તરફડીયા મારી રહી છેપાણી વગર જેમ માછલી તરફડ ેતમે સDા વગર ક34સે તરફડીયા મારી રહી છેપાણી વગર જેમ માછલી તરફડ ેતમે સDા વગર ક34સે તરફડીયા મારી રહી છેપાણી વગર જેમ માછલી તરફડ ેતમે સDા વગર ક34સે તરફડીયા મારી રહી છે....    ----    "ી "ી "ી "ી િવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણીિવજયભાઇ &પાણી    
----------------------------------------------------------------    

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯મા ંમા ંમા ંમા ં૨૦૧૪ ૨૦૧૪ ૨૦૧૪ ૨૦૧૪ કરતા પણ વધાર ેસીટો સાથ ેકરતા પણ વધાર ેસીટો સાથ ેકરતા પણ વધાર ેસીટો સાથ ેકરતા પણ વધાર ેસીટો સાથ ેજનતાના આશીવાAદથી જનતાના આશીવાAદથી જનતાના આશીવાAદથી જનતાના આશીવાAદથી ફરીફરીફરીફરીથી નર�ે�ભાઇ વડાથી નર�ે�ભાઇ વડાથી નર�ે�ભાઇ વડાથી નર�ે�ભાઇ વડા�ધાન બનશે�ધાન બનશે�ધાન બનશે�ધાન બનશે....    
----    "ી "ી "ી "ી ભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવ    

----------------------------------------------------------------    

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ની ચંૂટણી ની ચંૂટણી ની ચંૂટણી ની ચંૂટણી એ સમ4 દશેમા ંક34સેના જુIઠાણાઓનો પદાAફાસ કરવા માટેની ચંૂટણી છેએ સમ4 દશેમા ંક34સેના જુIઠાણાઓનો પદાAફાસ કરવા માટેની ચંૂટણી છેએ સમ4 દશેમા ંક34સેના જુIઠાણાઓનો પદાAફાસ કરવા માટેની ચંૂટણી છેએ સમ4 દશેમા ંક34સેના જુIઠાણાઓનો પદાAફાસ કરવા માટેની ચંૂટણી છે. . . . ગજુરાતની િવધાનસભા ગજુરાતની િવધાનસભા ગજુરાતની િવધાનસભા ગજુરાતની િવધાનસભા 
૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ની ચંૂટણીમા ંપણ ક34સેે જુIઠાણાઓનો વરસાદ વરસાKયો હતોની ચંૂટણીમા ંપણ ક34સેે જુIઠાણાઓનો વરસાદ વરસાKયો હતોની ચંૂટણીમા ંપણ ક34સેે જુIઠાણાઓનો વરસાદ વરસાKયો હતોની ચંૂટણીમા ંપણ ક34સેે જુIઠાણાઓનો વરસાદ વરસાKયો હતો....    ----    "ી "ી "ી "ી ભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવ    

----------------------------------------------------------------    

�ધાનમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવમા ંતમામ /ે� ેદશે �ગિત કરી રLો છે ભારતીય અથAત�ં દિુનયાનંુ સૌથી મોટંુ �ધાનમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવમા ંતમામ /ે� ેદશે �ગિત કરી રLો છે ભારતીય અથAત�ં દિુનયાનંુ સૌથી મોટંુ �ધાનમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવમા ંતમામ /ે� ેદશે �ગિત કરી રLો છે ભારતીય અથAત�ં દિુનયાનંુ સૌથી મોટંુ �ધાનમ�ંી"ી નર�ે�ભાઇ મોદીના નેત�ૃવમા ંતમામ /ે� ેદશે �ગિત કરી રLો છે ભારતીય અથAત�ં દિુનયાનંુ સૌથી મોટંુ 
છIઠા નંબરનંુ અથAત�ં બ�ય ુછેછIઠા નંબરનંુ અથAત�ં બ�ય ુછેછIઠા નંબરનંુ અથAત�ં બ�ય ુછેછIઠા નંબરનંુ અથAત�ં બ�ય ુછે. . . . ભારતનો 2ડીપી ભારતનો 2ડીપી ભારતનો 2ડીપી ભારતનો 2ડીપી ૮૮૮૮....૨ ૨ ૨ ૨ ટકા પર પહોOયો છેટકા પર પહોOયો છેટકા પર પહોOયો છેટકા પર પહોOયો છે....    ----    "ી "ી "ી "ી ભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવભૂપ�ે�2 યાદવ    

----------------------------------------------------------------    

�દેશ કાયા	લય ‘‘�ી કમલમ’્’ ખાતે આજરોજ ભાજપાની �દેશ કારોબારી મળી હતી. �દેશ અ�ય��ી �તભુાઇ 
વાઘાણીની અ�ય�તામાં મળેલ આજની આ કારોબારીમાં રા&ીય મહામ'ંી અને �દેશ �ભારી�ી ભુપે()� યાદવ, 
મુ+યમ'ંી�ી િવજયભાઇ -પાણી, નાયબ મુ+યમ'ંી�ી નીિતનભાઇ પટેલ, �દેશના આગવેાન�ીઓ, �દેશ કારોબારી 
સ2ય�ીઓ તેમજ સંગઠનના િવિવધ પદાિધકારી�ીઓ ઉપિ6થત ર8ા હતા. 

�દેશ કારોબારીના સમાપન સ'ને સંબોધતા �ી િવજયભાઇ -પાણીએ જણા:યુ હતુ કે, ક;<ેસ સરકારના પોલીસી 
પેરાલીસીસ અને =>ાચારી શાસનને લીધે દેશને બહુ મોટંુ નુકશાન થયુ હતુ. @યારે �ધાનમં'ી�ી નરે()ભાઇના નેતૃBવ 
હેઠળના ચાર વષ	ના ભાજપાના શાસનમાં દેશે તમામ �'ેે �ગિતના િશખરો સર કયા	 છે. ૨૦૧૪માં સમ< દેશમાં ભાજપાની 
મા' પાચં રા@યોમાં સરકાર હતી Bયારે ક;<ેસના લોકો એવું કહેતા કે, કે()માં ભાજપા સIા પર Jયારેય ન આવ ે@યારે આજે 
ભાજપા પાસે કુલ ૩૮૦ સાંસદો અને ૧૯ રા@યમા ંભાજપાની સરકાર છે. Bયારે ��ધેય અટલ�ની કા:યપંિJત Nવારા 
કાય	કરોને જુ6સો આપતા જણા:યુ હતુ કે, ‘‘કભી થે હમ અકેલે, હુયે આજ હમ ઇતને, ભલા તબ નહી ડરે, તો અબ ડર કૈસા’’. 

........૨૨૨૨........    



 

........૨૨૨૨........    
�ધાનમ'ંી�ી નરે()ભાઇ મોદીની લોકિ�યતા, રા&ીય અ�ય��ી અિમતભાઇ શાહની સંગઠનશિJત અને કાય	કરોના પSર�મને 
લીધે આજે િ'પુરા અને આસામ જેવા રા@યોમાં પણ ભાજપાની સરકારો છે. દેશનો એકપણ તાલુકો એવો નથી @યા ં
ભાજપાનંુ સંગઠન ન હોય. કે() સરકારનુ �માિણક શાસન, પSર�મની પરાકાTા, ગામડુ અને ગરીબલ�ી નીિતઓ અને 
સુશાસનને લીધે કે()ની ભાજપા સરકારે દેશના જનજનના Sદલ �Bયા છે.  

�ી -પાણીએ જણા:યુ હતુ કે, રાહુલ ગાંધી Sદવસનેે Sદવસે વધુને વધુ હા6યા6પદ બનતા Uય છે. ક;<ેસના કાય	કરો 
પણ તેને ગંભીરતાથી લેતા નથી. �Uનો િવVવાસ ગુમાવી ચકૂેલ ક;<સે િવખેરાઇ રહી છે. જેના પર �Uને અિવVવાસ છે 
તેવા લોકો આપણી સામે અિવVવાસની દરખા6ત લા:યા હતા. આ મા' ક;<ેસની સIાભુખ છે. ગુજરાતની જનતાના 
આશીવા	દ અને ભાજપા સરકારોની લોકકXયાણકારી નીિતઓને લીધે ગુજરાતમાં છYઠી વખત ભાજપાએ સરકાર બનાવી છે. 
થોડા Sદવસ પહેલા ખેડુતોના નામે ક;<સેે આZોશરેલી કાઢી હતી તેમા એકપણ ખેડુતોનંુ સમથ	ન મ\યુ નહોતુ. પાણી વગર 
જેમ માછલી તરફડે તેમ સIા વગર ક;<ેસ તરફડીયા મારી રહી છે. 

�ી -પાણીએ અંતમાં જણા:યુ હતુ કે, સંગઠનમાંથી સIાનો જ(મ થાય છે Bયારે ૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતના 
દેવદુલ	ભ કાય	કતા	ઓ પોતાના પSર�મની પરાકાTા સ^ ક;<ેસના જુYઠાણાઓને ખાળવા સBયનંુ �ગટીકરણ કરી ફરીથી ૨૬ 
માંથી ૨૬ બેઠકો પર ભાજપાને પુનઃ િવજયી બનાવવા કSટબ�ધ બને.       

સમાપન સ' પહેલા રા&ીય મહામં'ી અને �દેશ �ભારી�ી ભુપે()� યાદવે કારોબારી બેઠકને સંબોધતા જણા:યુ હતુ 
કે, �ધાનમ'ંી�ી નરે()ભાઇ મોદીના નેતૃBવમાં ભાજપાના સાડા ચાર વષ	ના સશુાસને દેશને અિ6થરતાથી િ6થરતા તરફ, 
અિનણા	યકતાથી િનણા	યકતા અને =>ાચારી શાસનને બદલે પારદશ	ક અને �માિણક શાસન :યવ6થા �ાaત થઇ છે. 
૨૦૧૯ની ચૂંટણી એ સમ< દેશમાં ક;<ેસના જુYઠાણાઓનો પદા	ફાશ કરવા માટેની ચૂંટણી છે. ગુજરાતની િવધાનસભા 
૨૦૧૭ની ચૂંટણીમાં પણ ક;<ેસે જુYઠાણાઓનો વરસાદ વરસા:યો હતો. Jયારેક અનામતના નામે, Jયારેક ખેડુતોના નામ ે
જુYઠાણાઓ ફેલાવી અને cાિતUિત વdચે વૈમનeય ફેલાવવાનો િનeફળ �યBન કયf હતો. હવે @યારે ૨૦૧૯ની ચૂંટણીઓ 
ન�ક આવી રહી છે Bયારે રાહુલ ગાંધી રાફેલના નામે જુYઠાણાઓ ફેલાવી જનતાને ગેરમાગg દોરી ર8ા છે. વા6તવમાં રાફેલ 
Sડલ ૨૦૦૧નો િનણ	ય હતો જેને ૧૧ વષ	 સુધી લટકાવી રાખી ક;<ેસે દેશની સરુ�ા સામે ખતરો ઉભો કયf હતો. Bયારે 
ક;<ેસને પુછવા માંગુ છુ કે, તમે આ સોદામાં મોડું શા માટે કયુ	 ? શું બોફોસ	ની જેમ રાફેલમાં પણ તમારી કટકી લેવાની દાનત 
હતી ? વારંવાર રાહુલ ગાધંી રાફેલના જુદા જુદા ભાવો Uહેર કરે છે તો શું આ ભાવો તેમણે નJકી કયા	 છે ? ક;<ેસ આ 
�Vનોનો જવાબ આપે.     

�ી યાદવે જણા:યુ હતુ કે, �ધાનમ'ંી�ી નરે()ભાઇ મોદીના નેતૃBવમાં તમામ �'ે ેદેશ �ગિત કરી ર8ો છે ભારતીય 
અથ	તં' દુિનયાનંુ સૌથી મોટંુ છYઠા નંબરનંુ અથ	ત'ં બ(યુ છે. ભારતનો �ડીપી ૮.૨ ટકા પર પહોdયો છે. ‘‘ઇઝ ઓફ ડkુગ 
િબઝનેશ’’માં પણ ભારત ખુબ  મોટા કુદકા લગાવી સફળતા હાંસલ કરી છે. ખેડુતોને સમથ	ન મુXયના ડોઢ ગણા ભાવ, 
ઉ@જવલા યોજના, આયુeમાન ભારત યોજના, �એસટી, દેશના તમામ ગામડાઓમાં િવજળી, મેઇક ઇન ઇિ(ડયા વગરેે 
જેવી યોજનાઓને લીધે દેશના જ-Sરયાતમંદ અને છેવાડાના માનવી સુધી િવકાસના ફળ પહોdયા છે. સમાજના તમામ 
વગfના સવાlગી િવકાસ માટે ‘‘સબકા સાથ સબકા િવકાસ’’ના મ'ંને લઇને ભાજપા સરકાર કાય	રત છે. ૨૦૧૯માં ૨૦૧૪ 
કરતા પણ વધારે સીટો સાથ ેજનતાના આશીવા	દથી ફરીથી નરે()ભાઇ વડા�ધાન બનશે. 
 

 (ડૉ. હષ	દ પટેલ)    
�દેશ ક(વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


